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OTOITZA 
 
Zure maitasunean, gure janari-edari 

egiten zarala ospatzea emon deuskuzu, Jauna: 

eskerrak emoten deutsuguz, apalik, 

eta eskatzen deutsugu 

gure senide behartsuen garrixia 

entzuten jakin daigula, eta eskua luzatzen. 

Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 

—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta 
Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 

 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske: 
bizi behar honetan ahuldu baikintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke. 
Zu gabe bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak iturri garbia, 
orobat (guk ere) nahi badogu barruko bizia, 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela. 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gauzela, 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. Caritasen es-
kura doa gaur batua. 
 
ESKARIAK 
 
 † Hurreratu gaitezan gure inguruko senide be-
hartsuengana, geure arazo eta guzti ere, lagun izan 
gaiezan: 
 
—Era askotako arazoak sufritzen dabezan familien 

alde: Jainkoaren Hitzaz eta Gorputz-Odolen sa-
kramentuaz gose-egarritu daitezan, eta Jainkoa-
ren maitasuna aurkitu daien, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Gure Gizartean esku-eskura daukaguzan albora-
tuek, baztertuek, gutxiestuek eta duintasun barik 
lagatakoek Eukaristi zaleongan laguntza senide-
koia aurkitu daien, eskatu deiogun Jaunari. 

—Elizearen alde: bere pekatuez eta txikikeriez gain, 
gizaki guztien arazoetara zabalik egon daiten, eta 
han-hor-hemen eukaristi-mahaiak jarten ahale-
gindu daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

—«Caritas»en euren astia eta bizia ere lagaten da-
ben langile guztien alde: euren lana pozbide izan 
dakien, eta Eukaristiaren ezaugarri izan daitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 
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Jaungoiko Aita ahalguztiduna; 
Jauna, Seme bakar, Jesukristo, 
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme. 
Zeuk kentzen dozu munduko pekatua: 
erruki, Jauna! 
Zeuk kentzen dozu munduko pekatua: 
entzun gure deia! 
Aitaren eskoialdean jarririk zagoz zu: 
erruki, Jauna! 
Zeu bakarrik santua, zeu bakarrik Jauna, 
zeu bakarrik goi-goikoa, Jesukristo, 
Espiritu santuarekin Jainko Aitaren argitan. 
Amen. 
 
egin daigun otoitz 
 
Jainko Jauna, zure Semearengan  
gure janari-edari egiten zarana: 
emoiguzu zure hitzaren gose-egarria 
zure Espirituak senideagana eroan gaizan 
geuretik banantzeko eta haren zauriak 
arintzeko eta osatzeko. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 

HITZAREN LITURGIA 
I. IRAKURGAIA 
 
Deuteronomio liburutik   (Dt 8, 2-3. 14b-16a) 
Honan berba egin eutsan Moisesek Israel herriari: «Gogoratu 
Jaunak, zeure Jainkoak, basamortuan berrogei urte honeetan 
eginarazo deutsun bidea: atsekabetu egin zaitu eta probatu, 
zure barruko asmoak ezagutzeko eta bere aginduak beteko 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: eliz alkarte lez batu gara Jaunaren 
aurrean, Jesukristoren Gorputz-Odolak eskertzeko 
gure gorespeneko otoitzaz, eta bere testigu egin 
gaizan inguru honetan behartsuak-eta gogoan izanik 
gure otoitzean. 
 
damu-otoitza 
 Hasi gaitezan Jaunagaz eta senideagaz adiskide-
tzetik: 
 
† Jesus Jauna, gure janari-edari egiten zarana. 
Erruki, Jauna. 
† Jesus Jauna, alkarren senide egiten gaituzuna. 
Kristo, erruki. 
† Jesus Jauna, behartsuaren ondoan hutsik barik 
zagozana. Erruki, Jauna. 
 
aintza 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama dogun 
Jainkoa: 
 
Aintza zeruetan Jaungoikoari. 
Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei; 
hain handi ta eder zaitugulako: 
gora zu!, bedeinkatua zu! gorespen zuri!,  
ahozpez agur!, eskerrak zuri! 
Jainko Jauna, zeruko errege, 
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—Eukaristiaren mahai inguruan alkartu garanok alde 
batera laga daiguzan bildur guztiak, eta ospatzen 
dogunaren barri-emoile izan gaitezan, hitzaz eta 
bizikereaz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzari Jesus Jaunak emoten deutso in-
dar; esan daigun gogotsu, Jesusek berak irakatsitako 
otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-
duko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-
duko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-
duko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 

(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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zenduzan ala ez jakiteko. Behar gorrian jarri zinduzan, gosea 
pasauarazo eta mana emon eutsun jaten, ez zuk eta ez zure 
gurasoek ezagutzen ez zenduen janaria, zuri jakinarazoteko 
gizakia ez dala ogiz bakarrik bizi, Jaunak esaten dauanetik 
bizi dala baino. 
Ez ahaztu Jauna, zeure Jainkoa. Bera da Egiptotik, esklabo-
tza-lurraldetik, atara zaituana; Bera, suge pozoitsu eta es-
korpioiz betetako basamortu handi eta ikaragarritik, ur bako 
eremu elkor horretatik, eroan zaituana; Bera, sukarritik ura 
atara eta edaten emon deutsuna; Bera, zure gurasoek eza-
gutu ez eben mana jaten emon deutsuna basamortuan». 

Jaunak esana 

 
ERANTZUN SALMOA 

R/. Jerusalem, ospatu egizu Jauna 
 
Jerusalem, ospatu egizu Jauna,  
Sion, goratu zeure Jainkoa. 
Zure ateen sarrailak indartu ditu-eta  
eta seme-alabak zure barruan bedeinkatu.  R/. 
 
Zure mugetan bakea ezarri dau,  
garirik onenaz ase zaitu.  
Bialtzen dau lurrera bere mezua,  
eta haren hitza bizkor eta arin doa. R/. 
 
Bere hitza iragarri deutso Jakoben herriari,   
bere erabagi eta aginduak Israeli. 
Beste herriei ez deutse holakorik egin,  
bere erabagirik ez deutse jakinarazo. R/. 

 
 
II. IRAKURGAIA 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 10, 16-17) 
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 Senideok: Jainkoa bedeinkatuz hartzen dogun esker 
oneko kalizak ez al gaitu Kristogaz bat egiten beronen odo-
lean? Eta zatitzen dogun ogiak ez al gaitu Kristogaz bat egiten 
beronen gorputzean? Ogia bat danez, guztiok gorputz bat 
gara, ogi bakarretik hartzen dogu-eta danok.  

Jaunak esana 

 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

EBANJELIOA 
 

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 51-58) 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: «Neu 
naz zerutik jaitsia dan ogi bizia; ogi honetatik jaten 
dauana betiko biziko da. Eta Nik emongo dodan ogia 
nire haragia da, mundua bizi daiten emona». 
 Juduek eztabaidan ziharduen euren artean: «Ze-
lan emon deikegu Honek bere haragia jaten?» 
 Jesusek esan eutsen: «Egi-egiaz dinotsuet: Gizo-
naren Semearen haragia jaten eta haren odola eda-
ten ez badozue, ez dozue bizirik izango zeuekan. 
Nire haragia jaten eta nire odola edaten dauanak 
betiko bizia dau, eta Neuk biztuko dot azken egu-
nean. Izan ere nire haragia egiazko janaria da eta, 
eta nire odola egiazko edaria. Nire haragia jaten 
eta nire odola edaten dauana Neugan dago eta Ni 
Haregan. 
 Bizia dan Aitak bialdu nau eta Ni Aitari esker bizi 
naz; era berean, Ni jaten nauana, Niri esker biziko 
da. Hau da zerutik jaitsi dan ogia; ez da zuen gura-
soek jan ebena lakoa, hareek hil egin ziran-eta. Ogi 
honetatik jaten dauana betiko biziko da». 

Jaunak esana 

 


